
 

Mjukvaruutvecklare till Arcoma 
Arcoma är ett snabbt växande medicintekniskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer röntgensystem till 
kunder över hela världen. Vi har huvudkontor i Växjö dit vi nu söker en mjukvaruutvecklare som vill vara 
med på vår tillväxtresa. Låter det intressant? Läs vidare! 

Om tjänsten 
I rollen som mjukvaruutvecklare kommer du att utveckla framtidens funktioner i Arcomas digitala 

röntgensystem. Du jobbar tätt tillsammans med ett härligt team med mycket erfarenhet. Detta är en mycket 

lärorik och varierande roll där du jobbar med allt från att omsätta kundkrav till tekniska lösningar till 

programmering.  

Arbetsuppgifter 
Som utvecklare ansvarar du för att ständigt förbättra och anpassa existerande funktioner efter nya 
marknadskrav samt initiera och utveckla nya funktioner utifrån kundernas skiftande behov. Du kommer även 
att jobba med mjukvaruarkitektur och delta i arbetet med ständiga förbättringar av våra kvalitetsmetoder, 
processer och leveransmetoder.  
 
Du arbetar nära våra stora OEM partners och underleverantörer med integrationen av våra system i 
gränsytorna mot elektronik och hårdvara med exempelvis robotsystem och grafiska displayer. Din tekniska 
utmaning hos oss kan innefatta allt från kravställning, systemering och utveckling till test och kvalitetssäkring. 

Vi söker dig som 
• Har en utbildning inom systemvetenskap, data eller liknande. 

• Goda kunskaper i C/C++, gärna inom inbyggda system 

• Har en god systemförståelse 

• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. 

Det är meriterande om du 
• Har vana av agile/scrum som arbetsmetod 

• Har erfarenhet av de medicintekniska regelverken  

• Har erfarenhet av CAN, TCP/IP och Embedded Linux 

• Har erfarenhet av utveckling av PC applikationer i C# 

 

Vi söker dig som är hungrig och har en vilja att utvecklas och sträva framåt. Du har en förmåga att arbeta 

flexibelt i en föränderlig miljö och ta initiativ för att utveckla både tekniska lösningar och hur vi arbetar 

Övrig information 

• Start: så snart som möjligt 

• Omfattning: Heltid 

• Placering: Växjö 

Om Arcoma  
Arcoma är en ledande leverantör av digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas 

produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga 

positioneringssystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare och OEM-kunder och det finns idag över 3 500 

av Arcomas röntgensystem installerade globalt. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se  

Ansökan 
Urval sker löpande så skicka din ansökan redan idag till office@arcoma.se  

http://www.arcoma.se/
mailto:office@arcoma.se

